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Thema 2017 oedd: ‘Gwneud Cysylltiadau, 
Derbyn cymorth’.  Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr 
(DHG) yn gwneud gofalwyr yn ymwybodol 
o’u hawliau (yn enwedig budd-daliadau) ac fe 
drefnwyd nifer o ddigwyddiadau lleol:

Yn ystod wythnos cyn Diwrnod Hawliau Gofalwyr, 
ar 24 Tachwedd, aeth Tîm Profiad Cleifion BIP 
Caerdydd a’r Fro, ynghyd â chydweithwyr o 
Awdurdodau Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg, ati 
i gynnal stondinau gwybodaeth leol yng nghyntedd 
Ysbyty Llandochau a chafodd nifer o ofalwyr holi 
cwestiynau a hel gwybodaeth.

Roedd gwybodaeth i ofalwyr hefyd ar gael drwy:

• Lyfrgelloedd y Rhws a’r Barri, yn ogystal â 
The Gathering Place, Sain Tathan drwy gydol 
wythnos DHG;

• Y gwasanaeth 
llyfrgell symudol/ 
dros dro; 

• Roedd gan 
archfarchnad ASDA 
y Barri stondin 
yno trwy’r dydd 
ar DHG 2017. 
Dyma’r tro cyntaf 
i Dîm Gofalwyr 
y Fro hyrwyddo 

mewn archfarchnad a dosbarthwyd llawer o 
wybodaeth;

• Adnewyddwyd posteri a gwybodaeth ar Fyrddau 
Hysbysebu mewn Meddygfeydd Teulu.

Gwybodaeth bellach i ddefnyddwyr y rhyngrwyd: 
rhoddodd y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol 
Ddatganiad Ysgrifenedig: Cymru: gwlad sy’n 
cefnogi gofalwyr ac mae modd gweld hwn yn:

http://gov.wales/about/cabinet/
cabinetstatements/2017/carerfriendlywales/?ski
p=1&lang=cy 

Gallwch lawrlwytho Canllaw Gofalwyr y DU 
2017/18 yma: www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/
living/social_care/adult_services/Carers/Carers.
aspx ac yna ewch i’r dudalen ddigwyddiadau a 
hyfforddiant.  

Mae mwy o wybodaeth am DHG 2017 i’w chael yma:

www.carersuk.org/news-and-campaigns/carers-
rights-day  

http://gov.wales/newsroom/health-and-social-
services/2017/carers-rights/?skip=1&lang=cy 

www.carersuk.org/wales/news-campaigns/
news/press-release-carers-rights-day-welsh-
unpaid-carers-missing-out-on-vital-support  
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Mae fersiwn Saesneg o Amser Gofal ar gael.  An English version of Caring Times is available.

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2017 
– Stondinau Gwybodaeth Leol

Hysbysiadau Rhag Blaen:  
Bydd Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc ar Ddydd Iau 24 Ionawr 2018. Am fwy o adnoddau 
a gwybodaeth ewch i https://carers.org/young-carers-awareness-day-2018. 

Mae Wythnos y Gofalwyr o 11 i 17 Mehefin 2018. Mae mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau i 
ofalwyr y Fro i ddilyn.
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Diweddariad ar Broject ‘Amser i 
Mi’ Gofalwyr Ifanc y Fro
Mae hwn yn broject ieuenctid gan YMCA 
Caerdydd, sy’n cefnogi Gofalwyr Ifanc yn y Fro.  
Mae ‘Amser i Mi’ yn cynnig cyfle i Ofalwyr Ifanc 
gael hoe o’u gwaith gofalu drwy brofi cyfleoedd 
newydd, cwrdd â gofalwyr ifanc eraill, cyrchu 
cymorth a chyngor a chael hwyl!  Yn yr erthygl 
hon, mae Emma Drew, Gweithiwr Project 
newydd Gofalwyr Ifanc y Fro, yn disgrifio rhai 
o’r gweithgareddau y mae wedi eu gwneud 
gyda gofalwyr ifanc yn y misoedd diweddar.

Yn ystod hanner tymor mis 
Hydref, cafodd grŵp iau’r 
Gofalwyr Ifanc hwyl ar Fferm 
Hendrewennol, Tresimwn, 
lle buont yn creu ysgubau, 
creu gwe pry cop, cerfio 
pwmpenni a mynd am dro 
i’r pentref arswydus. 

Hefyd, aeth y rhai iau 
(7-10 oed) i Ddiwrnod 
Archarwyr yn y Tramshed 
yng Nghaerdydd, mewn 
partneriaeth â Resolve It, lle 
cawsant wisgo gwisg ffansi 
Calan Gaeaf.  Trwy gydol y dydd, dysgodd y 
gofalwyr ifanc am ddiogelwch tân, diogelwch 
ar y stryd gyda’r nos adeg Calan Gaeaf, celf 
a chrefft ac addurno cacennau arswydus.

Aeth grŵp hŷn y 
Gofalwyr Ifanc 
(11-16 oed) 
hefyd i Fferm 
Hendrewennol 
i gerfio 
pwmpenni a 

mynd ar daith fraw lle cawsant lawer o hwyl.

Cynhaliwyd Cwrs Cymorth 
Cyntaf yn swyddfeydd yr YMCA 
yng Nghaerdydd ar ddydd 
Iau 2 Tachwedd ac aeth criw 
hŷn o bobl ifanc Caerdydd 
a’r Fro.  Fe ddysgont sgiliau 
newydd a chwrdd â ffrindiau 
newydd o ardaloedd eraill.

Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2017, cyfarfu’r 
Gofalwyr Ifanc yn YMCA Plasnewydd, Caerdydd 
â Phlant yng Nghymru er mwyn ymgynghori ar 
y problemau sydd yn eu hwynebu fel gofalwyr 
ifanc, yn enwedig o safbwynt meddyginiaethau 
a gofal iechyd.  Rhannwyd a thrafodwyd llwyth o 
syniadau yn yr ymgynghoriad ac mae’r gofalwyr 
ifanc yn edrych ymlaen at gael bod yn rhan o’r 
broses gynllunio gychwynnol a fydd yn cychwyn 
yn fuan.

Mae Emma Drew, Gweithiwr Project Gofalwyr 
Ifanc y Fro, yn gweithio yn swyddfa YMCA 
Caerdydd a gellir cysylltu â hi ar 07966 834506 
neu emma.drew@ymcacardiff.wales   
www.ymcacardiff.wales/what-we-do/
family-work/young-carers/ or visit the 
Vale’s website www.valeofglamorgan.
gov.uk/cy/living/social_care/adult_
services/Carers/Young-Carers.aspx 

Grŵp Galw heibio newydd ar gyfer Clefyd Parkinsons
Bydd grŵp galw heibio newydd yn cael ei gynnal yn Neuadd Llantonian, Llanilltud Fawr, yn 
dechrau 18 Ebrill 2018 ac yna ar drydydd dydd Mercher bob mis rhwng 1.30-3.30pm.  Mae 
croeso i bawb alw am baned a sgwrs.  Am fyw o wybodaeth cysylltwch â Martin Simmonds drwy 
gyfrwng 01446 796310 a simmo97701@gmail.com

mailto:emma.drew@ymcacardiff.wales
http://www.ymcacardiff.wales/what-we-do/family-work/young-carers/
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Gwasanaeth Nyrsio Admiral y Lleng 
Frenhinol Brydeinig – Cyngor a 
gwybodaeth am les cymdeithasol
Bellach mae gan y Lleng Frenhinol Brydeinig 
dîm penodol o Nyrsys Admiral i gefnogi 
gofalwyr sydd yn byw gyda demensia yn y Fro. 

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth arbenigol, 
gwybodaeth a chyngor i ofalwyr pobl sydd 
â demensia.  Mae Nyrsys Admiral yn nyrsys 
cofrestredig sydd yn arbenigo ar ddemensia.  
Nod y gwasanaeth yw helpu gofalwyr teuluol i 
fagu’r sgiliau angenrheidiol i gynorthwyo gyda 
gofal demensia, hyrwyddo dulliau cadarnhaol o 
fyw yn dda gyda demensia a gwella bywyd bob 
dydd.  Mae’r gwasanaethau ar gael yn cynnwys:

 ❖ Helpu gofalwyr i ddatblygu a gwella 
sgiliau o ran cynnig gofal;

 ❖ Cyngor ymarferol;
 ❖ Asesiadau sgilgar yn canolbwyntio ar y 

person o anghenion y gofalwyr, teuluoedd 

ac unigolion sydd â demensia.

Mae’r gwasanaeth wedi ei ddatblygu mewn 
partneriaeth â Dementia UK, elusen sy’n 
hyrwyddo a datblygu Nyrsio Admiral.

A ydw i’n gymwys?

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn y 
gwasanaeth mae rhaid i’r gofalwr neu’r 
person â demensia fod yn fuddiolwr ar y 
Lleng Brydeinig.  Mae hyn yn cynnwys 
unrhyw un a fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd 
Arfog Prydeinig, eu teuluoedd a gofalwyr.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â’ch 
gwasanaeth lleol ar 0333 011 4497 neu 
e-bostiwch mairjones@britishlegion.org.uk  

www.dewis.cymru/ResourceDirectory/
ViewResource.aspx?id=8168

Dewis Cymru - Y lle i gael  
gwybodaeth a gwasanaethau a allai fod o gymorth i’ch llesiant.
Efallai eich bod wedi clywed am wefan 
Dewis Cymru.  Dyma Y lle i bobl sydd am 
gael gwybodaeth neu gyngor ynghylch eu 
llesiant, neu les aelod o’r teulu neu ffrind.  Mae 
ganddo gyfarwyddiadur o wasanaethau lleol a 
chenedlaethol a all eich cefnogi, boed hynny’n 
grŵp cymdeithasol, gweithgaredd hamdden, 
darparwr tai neu’n wasanaeth cyfeillio.  Y 
cyfan mae rhaid ei wneud yw teipio’r hyn yr 
ydych yn chwilio amdano a’ch cod post a 
daw o hyd i wasanaethau yn eich ardal leol.  

Bellach mae gennym bron i 900 o 
wasanaethau ym Mro Morgannwg ar 
wefan Dewis a bron i 5,000 ledled Cymru.  
Mae’r safle yn denu oddeutu 45,000 o 
ymweliadau tudalen bob mis ledled Cymru.

Mae dros 200 o wasanaethau/grwpiau wedi 
eu rhestru ar Dewis ar gyfer gofalwyr un ai yn 
y Fro neu yn cynnwys y Fro.  Mae’r rhain yn 
cynnwys Gofal a Thrwsio, Carers UK, Grŵp 
Cymdeithasol Gofalwyr Penarth, Grŵp Cymorth 

Gofalwyr y Barri, Cerdyn Argyfwng Gofalwyr, i 
enwi ond ychydig. Gallwch hefyd chwilio drwy 
ddewis categori megis ‘Gwasanaethau Adfer 
Iechyd Meddwl’, ‘Trafnidiaeth’, ‘Tai’, ‘Hamdden’.

Mae hefyd gyfres o dudalennau gwybodaeth 
ac adran ar ‘Edrych ar ôl Rhywun’, gyda 
dolenni at sefydliadau a all eich helpu gyda’ch 
hawliau cyfreithiol fel gofalwr, eich hawl i 
dderbyn asesiad gofalwr, budd-daliadau a 
chymorth ariannol, taro cydbwysedd rhwng 
cyflogaeth a gofalu a llawer iawn mwy.  Dyma 
chwiliad uniongyrchol ar Dewis Cymru i 
ddod o hyd i wasanaethau i gefnogi gofalwyr 
ym Mro Morgannwg: www.dewis.wales/
SearchResults.aspx?q=carers&loc=&d=5&c
=6|21|8|19|14|15|17|1|22|16|18&a=W06000014

Bydd Dewis yn cael ei lansio yn genedlaethol 
i’r cyhoedd yr haf nesaf.  Os gwyddoch 
am wasanaeth a fyddai’n cael budd o fod 
ar Dewis, anogwch nhw i ychwanegu eu 
gwybodaeth.  Ewch i: www.dewis.cymru 

mailto:mairjones%40britishlegion.org.uk?subject=
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=8168
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Yn rhifyn mis Medi 2017 Amser Gofalu, roedd erthygl gyda chyngor ar 
gadw’ch cartref yn gynnes ac arbed ynni.  Yn y rhifyn hwn mae rhagor 
o gyngor i chi ei ystyried.

Cyngor ar leihau Defnydd ar Ddŵr a Gostwng eich Biliau.
• Gosodwch ben tap cawod effeithlon  

Gall defnyddio pen tap cawod effeithlon 
ddefnyddio hyd at 50% yn llai o ddŵr 
heb aberthu gwasgedd dŵr y gawod.  
Gall hyn leihau eich defnydd ar ddŵr 
a lleihau faint o ddŵr mae angen ei 
gynhesu ar gyfer eich cawod.

• Defnyddiwch bowlen mewn sinc wth olchi 
ffrwythau, llysiau neu lestri.  Gallwch wedyn 
ddefnyddio’r dŵr gwastraff ar eich planhigion.

• Llenwch jwg o ddŵr a’i roi yn yr oergell 
ar gyfer pan fo arnoch chwant diod oer.

• Mae tap dŵr poeth sy’n gollwng yn 
gwastraffu ynni felly dylech drwsio 
tapiau sy’n gollwng a sicrhau eu 
bod wedi eu diffodd yn iawn.

• Peidiwch â gadael i’r dŵr lifo wrth frwsio 
eich dannedd/golchi eich dwylo.

• Cymerwch gawod yn lle bath
• Defnyddiwch ddyfais arbed dŵr yn 

nhanc dŵr eich toiled – mae rhai 
cwmnïau dŵr yn cynnig y rhain am 
bris gostyngol neu am ddim.  

• Holwch eich darparwr dŵr a 
ydych yn gymwys i dderbyn tariff/
bil cymdeithasol (gostyngol)

• Holwch eich darparwr dŵr a ddylech 
fod ar y gofrestr blaenoriaethu 
gwasanaeth sy’n golygu y byddwch yn 
flaenoriaeth petai tor ar y cyflenwad.

• Holwch eich darparwr dŵr rhag ofn 
ei fod yn cynnig unrhyw offer am 
ddim megis pecyn i lapio tap y tu 
allan rhag rhewi yn ystod y gaeaf.

• Mae llwyth llawn yn defnyddio llai 
o ynni nau dau hanner llwyth wrth 
ddefnyddio’r peiriant golchi neu sychu 
dillad neu beiriant golchi llestri.

• Cysylltwch â’ch darparwr dŵr i gael 
cyngor ar arbed dŵr neu wybod 
am ddyfeisiau sydd ar gael.

Ceir dolenni yma lle mae â chyngor 
pellach ar ddefnyddio llai o ddŵr: 

www.dwrcymru.com/en/My-
Account/Helpu.aspx 

www.dwrcymru.com/en/Business/Water-
Efficiency/Top-Water-Saving-Tips.aspx 

www.waterwise.org.uk/pages/water-
saving-advice-and-tips.html 

www.energysavingtrust.org.uk/home-
energy-efficiency/saving-water

5 awgrym Gofal a Thrwsio i leihau eich 
biliau trydan a nwy’r gaeaf hwn
• Newidiwch ddarparwr.  Mae newid 

darparwr yn rhwydd a gall dynnu 
cannoedd o bunnau oddi ar eich biliau. 

• Gwiriwch eich tariff.  Ffoniwch eich 
darparwr presennol i newid eich tariff, gall 
hyn arbed hyd at £150 y flwyddyn i chi.

• Talwch drwy ddebyd uniongyrchol. Gall 
hyn arbed hyd at £80 y flwyddyn i chi

• Dylech osgoi biliau anghywir.  
Sicrhewch fod darlleniadau eich 
mesurydd gan eich darparwr

• Defnyddiwch yn ddoeth. Mae’n 
swnio’n amlwg, ond po leiaf yr ynni a 
ddefnyddiwch y lleiaf y bydd eich biliau.

Os oes angen mwy o 
wybodaeth arnoch ynghylch unrhyw beth y 
soniwyd amdano uchod, bydd un o’n gweithwyr 
achos yn hapus i ymweld â chi yn eich cartref.  
Mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i 
rywun arall gysylltu â ni ar eich rhan drwy: 

Ffonio: 02920 473337

E-bostio: careandrepair@crcv.org.uk

Ysgrifennu: Tolven Court, Dowlais Road, 
Caerdydd, CF24 5LQ

www.dewis.cymru/ResourceDirectory/
ViewResource.aspx?id=8140

http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Helpu.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Helpu.aspx
http://www.dwrcymru.com/en/Business/Water-Efficiency/Top-Water-Saving-Tips.aspx
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http://www.waterwise.org.uk/pages/water-saving-advice-and-tips.html
http://www.waterwise.org.uk/pages/water-saving-advice-and-tips.html
http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/saving-water
http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/saving-water
mailto:careandrepair%40crcv.org.uk?subject=
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=8140
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Cefnogi Gofalwyr Ifanc ym Mro 
Morgannwg – Rhaglen Gofalwyr Ifanc 
mewn Ysgolion
Cyfle cyffrous i ysgolion ledled Caerdydd a’r 
Fro i gymryd rhan yn Rhaglen Gofalwyr Ifanc 
mewn Ysgolion gan Carers Trust De Ddwyrain 
Cymru.  Comisiynwyd Rhaglen Gofalwyr Ifanc 
mewn Ysgolion gan Gyngor Caerdydd a’r Fro 
a BIP Caerdydd a’r Fro i gynorthwyo ysgolion i 
roi’r rhaglen ar waith er mwyn Deall, Hysbysu, 
Nodi, Gwrando ar a Chefnogi gofalwyr ifanc.  

Mae’r cyfle hwn ar gael i 26 o ysgolion 
uwchradd ledled Caerdydd a’r Fro.  Ar hyn 
o bryd mae 10 o 18 ysgol yng Nghaerdydd 
(56%) a 4 o 8 ysgol yn y Fro (50%) yn 
gweithio tuag at y Rhaglen.  Mae’r ysgolion 
hyn wedi dangos cynnydd o ran nodi a 

chynorthwyo gofalwyr ifanc, gyda staff a 
myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth ar: ‘Beth 
yw gofalwr ifanc a sut mae eu hadnabod a’u 
cynorthwyo?’  Mae arweinydd gweithredol 
i bob ysgol ar gyfer gofalwyr ifanc, sy’n 
bwynt cyswllt i’r myfyrwyr sy’n ofalwyr.

Mae modd cael mwy o wybodaeth am wobr 
Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion yma: https://
carers.org/young-carers-schools-wales 
ac mae map rhyngweithiol yn dangos 
y cymorth sydd ar gael i ofalwyr ifanc 
mewn ysgolion yma: https://carers.org/
content/young-carers-schools-map 

Gweithdai Gofalwyr 2018 Am Ddim – 
gan Raglenni Addysg ar gyfer Cleifion a 
Gofalwyr (Rhaglen Cleifion Arbenigol)
Mae’r GIG yn cynnig cyrsiau am ddim i helpu 
gofalwyr i ganolbwyntio ar eu hiechyd a’u 
lles, sydd yn aml yn gallu cael ei anwybyddu.  
Mae’r cyrsiau yn mynd i’r afael ag ystod 
eang o destunau yn enwedig technegau i 
reoli straen, rhywbeth y gall gofalwyr fod 
yn agored iawn iddo oherwydd y pwysau 
a’r disgwyliadau sydd ynghlwm â’r rôl.

Mae Rhaglen Cleifion Arbenigol Cymru yn 
cynnal nifer o gyrsiau GIG gan gynnwys 
gweithdai byrion i ofalwyr, magu hyder a 
sesiynau llesiant i unrhyw un â chyflwr iechyd 
hir dymor neu rôl ofalu.  Maent yn unigryw 
gan nad gweithwyr iechyd proffesiynol sydd 
yn eu rhoi nhw ond tiwtoriaid hyfforddedig 
gyda phrofiad bywyd go iawn o fyw â 
chyflwr iechyd, neu o ofalu am rywun. 

Cymheiriaid sy’n arwain y cyrsiau ac mae 
cyfranogwyr yn dysgu gan ei gilydd, gan 
fanteisio ar gyngor a gwybodaeth ymarferol 
ar wasanaethau lleol.  Os digwydd y 
gallwch ddod ar y dydd – yna dewch.  Er 
bod yn well gennym gael syniad o rifau, 

deallwn y gall gofalu fod yn oriog.

Gweithdy 1 Iechyd Meddwl a Llesiant 

Gall gofalu fod yn rhywbeth gwerth chweil. 
Gall hefyd fod yn straen fawr.  Mae’r 
gweithdy cyntaf yn trafod sut mae ymdopi 
â straen, gwella ansawdd cwsg, sut mae 
anadlu, ymlacio a rhyddhau tensiwn, a sut 
mae ymgorffori’r technegau i’ch diwrnod. 

Gweithdy 2 Iechyd Corfforol a Llesiant

Mae’r gweithdy hwn yn edrych ar y modd y 
byddwch yn gofalu am eich iechyd corfforol 
eich hun tra rydych yn gofalu.  Byddwn 
yn edrych ar fwyd, hwyliau ac egni; help 
ymarferol, ffitrwydd a rheoli amser – 
sicrhau amser i chi’ch hun, ymlacio. 

Bydd y Rhaglen Cleifion Arbenigol yn cynnal 
gweithdai yn Llyfrgell y Barri a bydd dyddiadau 
ar gael yn y Flwyddyn Newydd.  Am fwy o 
wybodaeth ar gyrsiau Ffoniwch: 02920 335403 
Neu anfonwch neges destun: yn dweud 
“diddordeb” a’ch enw i 07976 050178 
E-bost: Epp.Info.cav@nhs.wales.uk

https://carers.org/young-carers-schools-wales
https://carers.org/young-carers-schools-wales
https://carers.org/content/young-carers-schools-map
https://carers.org/content/young-carers-schools-map
mailto:Epp.Info.cav%40nhs.wales.uk?subject=
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Byw’n Dda gyda Nam ar y Clyw 
Mae’r gwasanaeth Byw’n Dda gyda Nam ar y 
Clyw yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i 
bobl sy’n ei chael yn anodd gyda phroblemau 
clyw, colli clyw neu gloch glust a’u gofalwyr.  
Gall colli’r clyw fod yn heriol ond ni ddylai hyn 
atal rhywun rhag byw bywyd annibynnol.

Gall gwasanaeth am ddim gwirfoddolwyr Action 
on Hearing Loss Cymru eich helpu i ddod i 
wybod am offer cymorth, gwasanaethau lleol a 
llawer mwy.  Boed angen cyngor ar offer arnoch 
neu help i glywed y ffôn neu’r teledu neu os 
ydych yn chwilio am fodd o gyfathrebu’n well 
gyda rhywun rydych yn gofalu amdano, gall 
Byw’n Dda gyda Nam ar y Clyw eich helpu.

Hyb misol y Barri

Ar ddydd Iau cyntaf bob mis caiff gwasanaeth 
galw heibio am ddim ei gynnal yn Siop Iechyd 
Pobl Hŷn y Barri (38 Heol Holltwn, y Barri, 
CF63 4HD) rhwng 10-12am.  Gall unrhyw 
un alw heibio gyda chwestiynau neu i gael 
cyngor ar offer a gwasanaethau lleol.

Ymweliadau cartref i’ch helpu gydag offer

Gall ein gwirfoddolwyr ymweld a chartrefi 
ledled Bro Morgannwg ac maent wedi derbyn 
hyfforddiant ar gynghori ar ddefnyddio 
offer a chynorthwyo pobl i’w ddefnyddio 
yn y cartref.  Gallwn helpu i osod neu 
ddatrys problemau gyda’r offer canlynol:

 ❖ dyfeisiau clywed
 ❖ ffonau
 ❖ clychau drws

 ❖ systemau dolen
 ❖ larymau

Rydym hefyd yn cynnig 
gwybodaeth ynghylch 
lle cewch wasanaethau 
defnyddiol eraill megis 
y gwasanaeth tân, 
gwasanaethau cymdeithasol 
a grwpiau cymunedol a all 
efallai helpu’r bobl yr ydych 
chi’n eu cefnogi ymhellach.

Am ymuno?
Mae’r gwasanaeth hwn yn dibynnu ar waith 
gwirfoddolwyr yn eu cymunedau lleol.  Os 
carech helpu i drefnu hyb misol, neu helpu ag 
ymweliadau cartref yn eich ardal yna cysylltwch 
â ni.  Rhoddir hyfforddiant llawn i wirfoddolwyr.

Cysylltwch â ni
Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth 
Byw yn Dda gyda Nam ar y Clyw, neu os 
carech wirfoddoli, ffoniwch ni ar 029 2033 
3034 (ffôn), 029 2033 3036 (ffôn testun)  neu 
e-bostiwch wales@hearingloss.org.uk.

Gallwch ysgrifennu atom yn Action 
on Hearing loss, Anchor Court North, 
Keen Road, Caerdydd, CF24 5JW. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma 
www.actiononhearingloss.org.uk/wales 
a www.dewis.cymru/ResourceDirectory/
ViewResource.aspx?id=4803

Carers Trust De Ddwyrain Cymru – Project Ymgysylltu 
Ydych chi’n rhoi gofal di-dâl i berthynas, ffrind 
neu gymydog ag angen gofal a chymorth? 

A ydych am gael mynediad haws a gwell 
at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth 
y mae arnoch eu hangen?

Fyddech chi’n dymuno chwarae rhan yn y 
broses o ddatblygu gwasanaethau a rhoi 
llais annibynnol i ofalwyr 
a’r bobl y byddwch yn 
gofalu amdanynt?

Cysylltwch â Carers Trust De Ddwyrain 
Cymru i ddysgu mwy am y project newydd 
yn eich ardal.  Rydym am i chi gael dweud 
eich dweud am yr hyn sydd yn bwysig i chi.  

Am ddarganfod mwy? 

Ffoniwch: 01495 769996  
E-bost: engagement@ctsew.org.uk

mailto:wales@hearingloss.org.uk
http://www.actiononhearingloss.org.uk/wales
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=4803
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=4803
mailto:engagement%40ctsew.org.uk?subject=
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Cymerwch ran mewn project newydd sy’n 
cynnwys amrywiaeth o bobl wrth wneud 
penderfyniadau
Mae Diverse Cymru a C3SC newydd lansio 
project newydd sy’n anelu at wella dealltwriaeth 
ymhlith cymunedau amrywiol ynghylch 
sut y mae Llywodraeth yn gweithio a sut 
gallwch chi gymryd rhan.  Bydd ein project 
“Eich Llesiant, Eich Llywodraeth” yn cynnal 
digwyddiadau misol o fis Ionawr hyd fis Mehefin 
2018 ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.

Ym mis Ionawr bydd unigolion amrywiol 
yn datblygu dealltwriaeth o’r modd y mae 
Llywodraeth a’r sector cyhoeddus yn gweithio; 
beth yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; 
a sut y gallwch gymryd rhan a dylanwadu 
ar y sector cyhoeddus yn lleol.  Rydym 
hefyd yn edrych ar rwystrau i ymgysylltu 
â phobl amrywiol a’ch datrysiadau.

Dyma fanylion digwyddiadau mis Ionawr:

Dydd Gwener 26 Ionawr 2018, 9.30am – 
1.00pm, Canolfan Ddiwylliant a’r Cyfryngau 
yn Loudoun, Plas Iona, Sgwâr Loudoun 
Butetown Caerdydd, CF10 5HW.

A

Dydd Mercher 31 Ionawr 2018, 9.30am – 
1.00pm, Canolfan Gymunedol Castleland, 
Belvedere Crescent, y Barri, CF63 4JZ.

Fis Chwefror byddwn yn dwyn pobl ynghyd 

yn uniongyrchol gyda’r 
sector cyhoeddus 
lleol i archwilio’r cyfleoedd presennol sydd 
i chi gymryd rhan a chyd-gynhyrchu cyd-
weithio gwell â chymunedau amrywiol. 

O fis Mawrth byddwn yn cynnal cyfres 
o ddigwyddiadau yn symud o gylch Bro 
Morgannwg a Chaerdydd i archwilio eich 
profiadau chi o rwystrau rhag cymryd rhan 
a datblygu datrysiadau gyda’n gilydd.  Bydd 
y project yn dod i ben gyda chynhadledd 
yng Nghaerdydd ym mis Mehefin i rannu 
datrysiadau gyda sefydliadau ledled Cymru.

Mae’r project wedi ei anelu at bob unigolyn 
amrywiol a sefydliadau cymunedol, gan 
gynnwys: Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig, 
pobl anabl, traws*, hŷn, lesbiaid, hoyw a 
deurywiol, pobl o ffydd wahanol a gofalwyr.

Rydym yn ad-dalu costau teithio, mynediad, 
gofal plant, gofal cyflenwol ac ysbeidiol 
sydd ynghlwm â mynychu.  Mae pob 
digwyddiad yn cynnwys lluniaeth ysgafn.

I gofrestru am unrhyw un neu’r cwbl o’r 
digwyddiadau neu am fwy o wybodaeth am y 
project e-bostiwch: shelagh.maher@diverse.
cymru neu ffoniwch 02920 368888 (all 255)

Crynodeb Newyddion Gofalwyr
Caffi Demensia Tŷ Hapus – 
dechrau Ionawr 2018

Bydd caffi demensia 
newydd yn dechrau ddydd 
Llun 8 Ionawr 2018 yn Tŷ 
Hapus, 163 Heol Holltwn, y 

Barri, CF63 4HP.  Bydd hwn yn gaffi cyfeillgar 
a chefnogol mewn safle anffurfiol a chyfeillgar 
i bobl â demensia a’u gofalwyr.  Mae’r Caffi 
Demensia yn cynnig amgylchedd heddychlon 
a diogel a phaned gyda rhywun 
sy’n deall.  Mae’n gyfle i rannu eich 
straeon a chymdeithasu gydag 
eraill.

Caiff y caffi ei gynnal ar ail ddydd llun bob mis 
rhwng 1.30-3.30pm.  Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch ag Elin Jones elin.jones@
alzheimers.org.uk neu ffoniwch 01446 738024

Dosbarth Cryfder a Chydbwysedd 
newydd ar gyfer rhai dros 50 oed.

Bydd dosbarth newydd ymarfer i gerddoriaeth yn 
cael ei gynnal yn Neuadd Llantonian, Llanilltud 
Fawr, ar brynhawniau Mawrth yn dechrau 9 Ionawr 
2018 rhwng 2-3pm.  Cost £3.50 (lluniaeth wedi’r 
dosbarth yn gynwysedig)  Croeso i bawb.  Am fwy 
o wybodaeth ac i gadw lle cysylltwch â siop Iechyd 
Pobl Hŷn Age Connect ar 01446 732385.

mailto:shelagh.maher%40diverse.cymru%20?subject=
mailto:shelagh.maher%40diverse.cymru%20?subject=
mailto:ellin.jones%40alzheimers.org.uk?subject=
mailto:ellin.jones%40alzheimers.org.uk?subject=
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Diweddariad Trechu’r Ffliw a Brechiad rhag yr Eryr
Nawr fod y Nadolig wedi bod ac wrth i’r dyddiau 
ymestyn yn raddol, hawdd yw anghofio bod y 
Ffliw yn llercian yn barod i ymosod arnom yn 
annisgwyl!  Os nad ydych eisoes wedi cael cyfle 
i dderbyn brechiad, mae amser gennych o hyd 
i wneud hynny.  Os na all eich meddyg teulu 
wneud hynny, holwch yn eich fferyllfa leol gan 
fod nifer yn cymryd rhan yng nghynllun y GIG.

Mae’r eryr yn effeithio ar lawer o bobl wrth iddynt 
fynd yn hŷn.  Mae’n aml yn peri poen difrifol 
sy’n gallu para am fisoedd neu weithiau am 
flynyddoedd.  Mae’r eryr yn fwy cyffredin ac yn 
fwy difrifol wrth i chi fynd yn hŷn.  Mae llawer o 
fythau ynghylch y modd y byddwn yn datblygu’r 
eryr.  Nid ydym yn dal yr eryr; gall unrhyw un 
sydd wedi dioddef o frech yr ieir ddatblygu’r eryr 
ac ni allwch ddal yr eryr o frech yr ieir.  Mewn 

gwirionedd gall bod mewn cysylltiad 
â brech yr ieir roi hwb i’ch imiwnedd a 
lleihau’r risg o ddatblygu’r eryr.

Ers sawl blwyddyn nawr mae brechlyn 
wedi bod ar gael i helpu i ostwng y 
risg o ddatblygu’r eryr.  Caiff ei gynnig 
i unrhyw un sydd wedi ei eni rhwng 02/09/1942 
a 01/09/1947.  Mae rhaglen dal i fyny ar gyfer 
y rhai a aned rhwng 02/09/1937 a 01/09/1940.  
Mae pawb yn gymwys i dderbyn brechlyn tan eu 
80 blwydd oed.  I’r rhai na gafodd eu cynnwys, 
bydd ar gael i chi yn fuan iawn.

Ychydig sydd wedi bachu ar y cyfle i gael y 
brechlyn, os oes hawl gennych i’w gael ac mae 
gennych gwestiynau, holwch eich nyrs practis a 
fydd yn hapus i’w hateb nhw i chi.

Teleofal yn y Fro -  
“Gadewch i’n larymau gwddf sicrhau eich annibyniaeth”
Amlinellodd rhifyn mis Medi 2017 y Caring 
Times y gwasanaeth Teleofal y mae Cyngor 
Bro Morgannwg yn ei gynnig.  Mae gwasanaeth 
TeleV a Telev+ y Fro yn rhoi cymorth i bobl 
yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain, drwy 
ddefnyddio technoleg, fel y gallant barhau i fyw 
gyda mwy o annibyniaeth a diogelwch.  Yn yr 
erthygl hon, rydym yn dangos y gwahaniaeth y 
mae Teleofal wedi ei wneud i Victor a’i brif ofalwr.

Mae Teleofal wedi bod yn help aruthrol i 
Victor Rodriguez, 81 oed, sy’n byw ym Mro 
Morgannwg. Mae Victor yn byw gyda’i wraig; 
mae’r ddau wedi ymddeol ac yn treulio llawer o’u 
hamser yn eu cartref.  Wedi byw rhan helaeth 
ei fywyd yng nghefn gwlad, mae Victor yn 
mwynhau mynd allan am dro ar hyd y lonydd.  
Fodd bynnag, yn dilyn ei ddiagnosis demensia 
diweddar, daethpwyd o hyd iddo ddwywaith 
wedi iddo fynd ar goll yn crwydro ar briffordd 
brysur.  Daeth heddweision lleol ag ef yn ôl.

Gwnaeth Gweithiwr Cymdeithasol Victor 
atgyfeiriad at Teleofal am wasanaeth TeleV+ 
er mwyn helpu i gadw Victor yn ddiogel.  Y 
diwrnod wedi’r atgyfeirio, aeth aelod o dîm 
Teleofal allan i ymweld â Victor a’i wraig yn 
eu cartref ac wedi gallu argymell a gosod 
offer Teleofal i’w cynorthwyo nhw.  Roedd yr 

offer yn fach a chynnil – rhoddwyd traciwr 
GPS i Victor oedd yn bachu ar ei allweddi a 
gosodwyd synhwyrydd ar ddrws blaen y tŷ 
sy’n hysbysu ei wraig pan aiff Victor am dro.

Mae Victor wedi bod am dro sawl gwaith oddi 
ar hynny gyda’i draciwr.  Mae’r traciwr wedi’i 
gynllunio yn y fath fodd fel bod gwraig Victor yn 
cael neges ar ei ffôn clyfar os bydd e’n crwydro 
tu hwnt i bellter penodol (sydd wedi’i ddewis). 
Mae hefyd ganddi’r dewis i anfon neges at y 
traciwr o’i ffôn, i gael gwybod ble yn union mae 
e.  Roedd gwraig Victor felly’n gallu darganfod 
ble oedd e, a gwneud yn siŵr ei fod e’n gallu dod 
adre’n ddiogel.  Mae Victor wedi llwyddo i gadw 
ei annibyniaeth ac mae ei wraig yn poeni llai. 

Mae’r gwasanaeth Teleofal ar hyn o 
bryd yn parhau i gefnogi oddeutu 1,000 
o ddefnyddwyr gwasanaeth, tra mae’r 
dechnoleg yn parhau i ddatblygu, gan ein 
galluogi ni i hyrwyddo Bro fwy diogel.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm 
Teleofal ar 01446 700111 neu e-bostiwch 
c1v@valeofglamorgan.gov.uk.  Mae mwy o 
wybodaeth ar gael yma www.valeofglamorgan.
gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/
Telecare/TeleV-Telecare-Alarm-Services.aspx

Brechiad 
rhag yr eryr 
i bobl rhwng 
70 a 79 oed

mailto:c1v%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Telecare/TeleV-Telecare-Alarm-Services.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Telecare/TeleV-Telecare-Alarm-Services.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Telecare/TeleV-Telecare-Alarm-Services.aspx

